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چکیده
خشک کردن انگور به عنوان یکی از محصوالت استراتژیک کشاورزی در ایران با چالشهای متعددی از جمله
تغییر رنگ ،فساد پذیری ،آلودگی و زمان طوالنی مواجه میباشد .با چنین رویکردی ،پژوهش حاضر ضمن بررسی
رفتار خشک شدن الیه نازک انگور سفید بیدانه ارومیه در خشککن هوای -داغ ،مناسبترین مدل ریاضی برای
توصیف منحنی فرآیند خشک شدن آن را معرفی میکند تا بتواند در طراحی خشک کن انگور مورد استفاده قرار
گیرد .آزمایش تجربی خشک کردن در  4سطح دمای هوای خشکک کننکده 04 ،04 ،04 ،44 ،درجکه سیلسکیوو و
سرعت هوای  1/2متر بر ثانیه انجام شد .دادههای تجربی با  14مدل نیمه تئوری و تجربی بکر اسکاو آمکارههکای
ضریب تعیین( ،)R2مربع کای ( )X2و ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEبرازش شد .با توجکه بکه نتکای  ،دمکای
هوای خشک کننده روی سرعت خشک شدن انگور ،اثر معنیداری داشت و با افزایش دمکا ،از  04بکه  04درجکه
سلسیوو زمان خشک شدن انگور حدود  05درصد کاهش یافت .همچنین نتای نشان داد که فرآیند خشک کردن
در مرحله با نرخ نزولی انجام پذیرفت .با مقایسه مدلهای مورد ارزیابی جهت تعیین بهترین برازش منحنی فرآیند
خشککک شککدن الیککه نککازک انگککور ،مککدل میککدلی و همکککاران بککا ( )X2=4/4441005( ،)R2=4/550705و
( )RMSE= 4/414214بهترین برازش را داشت .تأثیر دمای هوای خشک کننده روی ضرایب و ثابکتهکای ایکن
مدل نیز بررسی شد.

کلید واژهها :سینتیک خشک شدن ،مدل ریاضی ،انگورسفید بیدانه ،خشک کن هوای – داغ ،نرخ خشک شدن

مقدمه

فائو در سال  3333بعد از كشورهاي ایتادیوا ،چوین ،ایوا ت

انگووور 1بووا تودیوود سووا نه  68456میلیووون توون یکووي از

متحوده آمریکوا ،فرانسوه ،اسووپانیا ،تركیوه و شویلي در م ووا

محصو ت با تودید سا نه با در دنیوا مويباشود (جورا و

هشتم جهان قرار داشوت (بوينوا  )1253 ،كوه متسسونانه در

همکاران .)3333 ، 3ایران از دحاظ تودید انگور با سطح زیر

سال  3313میالدي به رتبه دهم جهان نزول كرد (بوي نوا ،

كشت  233هزار هکتار با احتساب درختان پراكنده انگوور

 .)3311تاریخچه تودید كشمش از انگور بهوسویله خشوک

و تودید  1/7میلیون تن در سال  1257مطابق آموار سوازمان

كردن زیر نوور آفتواب بوه سوال  1433مویالدي در كشوور

1- Vitis vinifera
2- Jairaj et al.
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یونان برميگوردد (شوارماو ادودوز .)3337 ،1تودیود جهواني

در جلووو آفتوواب اشوواره كوورد .از سوووي دیگوور برخووي از

كشمش در سوال  1338حودود  1373هوزار تون مويباشود

محصو ت غذایي را نميتوان به روش سنتي و در زیر نور

(پنگوان و همکاران .)1333 ، 3

طبیعي خشک كرد زیرا برخي از خصوصیات متبوع خوود

افزایش مشکل غذا در اكثر كشورهاي در حال توسوعه

را از دست ميدهند و در مواردي خشک كردن نامناسوب

به سبب عد توانایي آنها در محافظت و ذخیره مازاد غوذا

باعک فساد و خرابي محصول ميشود .بنوابراین ز اسوت

مهوومتوور ازتودیوود كووم در ایوون كشورهاسووت (جوورا و

كه انگور بوه روشوي مودرن و تحوت شورایک كنتورل شوده

همکاران .)3333 ،خشک كوردن محصوو ت كشواورزي

خشک شود تا كینیت محصول نهایي بهبوود یافتوه و سوود

همواره یکي از قدیميترین و بهترین روشهاي ذخیره مواد

بیشتري در نتیجه فروش عایود تودیود كننوده گوردد .بوراي

غذایي بوده اسوت (یادودیز و همکواران .)3331 ، 2خشوک

طراحووي و سوواخت دسووتگاه ز اسووت مطادعووهاي روي

كردن بهعنوان یک فرآیند حرارتي تحوت شورایک كنتورل

سینتیک خشک كوردن آن انجوا گیورد .مح وان زیوادي

شده براي كاهش رطوبت موجود در مواد غذایي به روش

سووینتیک خشووک كووردن محصووو ت كشوواورزي را بووراي

تبخیر تعریف ميشوود (فلووز )3333 ،4كوه باعوک كواهش

یافتن بهترین مدل ریاضي براي توصیف سوینتیک خشوک

فعادیت آبي و در نتیجه كاهش رشود میکروارگانیسومهوا و

كردن بررسي كردند كه از آن جمله مويتووان بوه خشوک

افزایش ماندگاري مواد غذایي ميگردد .محافظوت انگوور

كردن قطعات سیب زمیني (آكپینار و همکواران،)3332 ، 6

با تبدیل آن به كشمش یک روش پر سود براي كشورهاي

دوبیا سبز (دویمواز )3338 ،و انجیور (بابوادیز و همکواران ، 7

تودید كننده انگور مويباشود (دویمواز و پوا  )3333 ،8كوه

 ،)3336اشاره كرد.

انگور خشوک شوده (كشومش) هماننود سوایر محصوو ت

متودي و همکاران )3313( 5بوه منظوور ارزیوابي رونود

كشوواورزي خشووک شووده داراي ارزش اقتصووادي بووا یي

خشووک شوودن یووه نووازک دانووههوواي انووار دادههوواي

ميباشد.

آزمایشگاهي را با  13مدل نیموه توووري و تجربوي بورازش

انگور یکي از محصو ت مهم و استراتژیک شهرستان

دادنوود .آزمووایشهووا در در سووه تیمووار شوواهد ،پوویش تیمووار

ارومیه مي باشد .سطح زیر كشوت ایون محصوول 34743/7

ماكروویو با توان  133و  333وشش سطح دمواي ،83 ،48

هکتار و تودید سادیانه آن  66335/6تن مويباشود (بوينوا ،

 68 ،63 ،88و  73درجه سلسیوب وسه سطح سورعت ،3/8

 )1253و هرساده حودود  33درصود محصوول تودیودي بوه

 1و  1/8متر بر ثانیه انجا شد و مدل میددي بهترین برازش

كشمش تبدیل ميشود .كشاورزان تودید كننوده انگوور در

را بووا دادههوواي آزمایشووگاهي نشووان داد .آنهووا همچنووین از

ارومیه محصو ت را به روش سنتي و در زیور نوور آفتواب

شبکه هاي عصبي نیز براي تخمین میزان رطوبوت دانوه انوار

خشک ميكنند و مزیتي كه ایون روش دارد رایگوان و در

استناده كردند.

دسووترب بووودن انوورشي خورشوویدي اسووت ،امووا ایوون روش

زمردیووان و موورادي )3313( 3موودل سووازي ریاضووي

معایبي نیز داردكه از جمله ایون مووارد مويتووان بوه نوزول

سووینتیک خشووک شوودن یووه نووازک زیوورهسووبز را دریووک

درجه و كاهش كینیت محصول نهایي و در گواهي مووارد

خشووک كوون خورشوویدي در دو حادووت تووابش (مخووتلک و

حمله آفات حشرات ،پرندگان و دا به محصول پهن شده

غیرمست یم) و شرایک مختلف خشک كردن بررسي كردند
و در نهایت اعال نمودنود كوه مودل ت ریوب پخوش بوراي

1- Sharma and Adulse
2- Pangavhane et al.
3- Yaldiz et al.
4 - Fellows
5- Doymaz and Pala

6- Akpinar et al.
7- Babalis et al.
8- Motevali et al.
9- Zomorodian and Moradi
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تابش مختلک و مدل میددي براي تابش غیرمسوت یم بهتورین

هاي فیزیکي و حرارتي آن نیاز است كه ميتوان براسواب

برازش را با دادههاي آزمایشگاهي نشان داده است.

آنهووا دسووتگاه خشووک كوون جدیوودي بووا كووارآیي مناسووب

یاددیز و همکاران ( )3331مدل ریاضي خشوک شودن

طراحووي كوورد .هوود

از ایوون پووژوهش بررسووي سووینتیک

یه نوازک انگوور سولطانه (تامسوون بويدانوه) را در یوک

خشک شدن انگور سنید بيدانوه رقوم ارومیوه در خشوک

خشک كن خورشیدي غیرمسوت یم فعوال بررسوي كردنود.

كن یه نازک آزمایشگاهي و ارائه بهتورین مودل ریاضوي

آنها براي تخمین منحني خشک شدن یوه نوازک انگوور

خشک شدن یه نازک انگور ميباشد.

سلطانه در خشک كن خورشیدي  5مدل ریاضوي خشوک
شدن یه نازک را بر اساب ضرایب تبیین م ایسه كردند و
در نهایت مدل دو ادمانوه را بوا ضوریب همبسوتگي 3/373
بهعنوان بهترین مدل براي برازش با دادههاي آزمایشگاهي
معرفي كردند.
بهطور كلي از سه نوع مدل جهت توصیف مشخصات
خشک كردن به روش یه نازک محصوو ت كشواورزي
استناده ميشود :مودل توووري ،مودل نیموه توووري و مودل
تجربي .مدل تووري خصوصیات خشوک شودن و كواربرد
پذیري آن را در شرایک كاري مختلف توصیف مويكنود،
اما برخوي فرضویات مربووه بوه شوکل هندسوي محصوول،
ضریب پخوش رطوبوت و رسوانش منجور بوه بوروز برخوي
خطاها در پیشبیني فرایند خشک شدن ميشود

(كکمک1

و یادوودیز .)3311 ،موودل تجربووي از اصووول نظووري خشووک
كووردن صوور

نظوور موويكنوود و یووک تجزیووه و تحلیوول

رگرسیوني بین میانگین میزان رطوبت دانه و زمان خشوک
شدن آن ارئه ميكند .روش نیمه تووري میانگیني از روش
تجربي و تووري است (یاددیز و همکواران .)3331 ،اسواب
مدلهاي نیمه تووري قانون دو  Fickميباشد و مدلهوا
بوور روي نتووایم آزمووایشهوواي صووورت گرفتووه ،گسووترش
ميیابد (كکمک و یلدیز .)3311 ،مدل هواي هندرسوون و
پووابیز ،3میووددي ،2پووی  4و ...كووه در جوودول  1آورده شووده
از ایون روش اسووترا شوودهانوود .بوراي انتخوواب یووک موودل
ریاضي مناسب كه بتوان براساب آن سینتیک خشک شدن
انگور سنید بيدانه را بهدست آورد به یک سري ویژگي-
1- Cakmak and Yaldiz
2- Henderson and Pabis
3- Midilli
4- Page

مواد و روشها
نحوه تهیه و آماده سازی نمونهها
محصول انگوور رقوم سونید بويدانوه ارومیوه از باغوات
شهرستان ارومیوه ،اسوتان آذربایجوان غربوي تهیوه گردیود.
محصول در طول آزمایش درون یخچال در دماي  4درجه
سلسیوب نگهداري شد .پیش از آزموایش خشوک كوردن
دانههاي انگور بهصورت دستي از خوشوه جودا شوده و بوه
مووودت  3سووواعت داخووول پاكوووت پالسوووتیکي در محووویک
آزمایشگاه قرار داده شد تا با دماي محیک به تعوادل برسود.
پس از آماده شودن خشوک كون و تنظویم آن در دماهوا و
سرعت مورد نظر خشک كن به مدت نویم سواعت روشون
شد تا به حادت مطلوب و پایدار برسد (اكپینار و همکواران
3332؛ متووودي و همکووواران3313 ،؛ زمردیووان و مووورادي،
.)3313
براي اندازهگیري محتووي رطوبوت اودیوهي انگوور2 ،
نمونه  133گرمي از محصول به روش آون خالء در دماي
 73درجه سانتيگراد و فشار 383میليبار به مدت  6ساعت
خشووک شوودند (بووي نووا  .)1333 ،8رطوبووت اودیووه بوور پایوه
خشک از رابطه ( )1محاسبه گردید:
()1

Wo Wd
Wd

M db 

كه در آن Wd ،و  Woبه ترتیب جور مواده خشوک و
جر اودیه بر حسوب گور و  Mdbرطوبوت نمونوه بور پایوه
خشک ميباشد (ایکچاكوو.)1333 ،6
5- Anonymous
6 - Ekechukwu
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روش خشککردن با خشککن آزمایشگاهی

بهمنظور پیدا كردن مناسوبتورین مودل خشوک شودن

انگور سنید بيدانه ،روش خشک كوردن یوه نوازک

پراكندگي و خووش فور كوردن دادههوا اسوت (اكپینوار و

انتخوواب گردیوود .بووراي ایوون منظووور از یووک خشووک كوون

همکوواران .)3332 ،در طووول آزمووایش در جریووان خشووک

آزمایشگاهي یه نازک استناده شد .اجزاء اصلي خشوک

كردن نمودار تغییرات رطوبت بر حسب زموان بوراي یوک

كن شامل یک دمنده گریوز از مركوز بوراي توسمین جریوان

دماي ثابت هوواي ورودي بوه محنظوه خشوک كون رسوم

هوا ،ادمنتهاي برقي ( 7ادمنت جمعا بوه قودرت ) 7 KW

ميشود .منحني كه بدین ترتیب بهدسوت مويآیود منحنوي

براي گر كردن هواي وروردي به محنظوه خشوک كون،

پیشروي خشک كردن نامیده ميشوود .در خشوک كوردن

سیستم كنترل (سرعت دمنوده و دمواي هوواي خروجوي) و

یوه نووازک شووکل منحنووي را مويتوووان بووا ت ریووب خوووبي

محنظه خشک كن اسوت .بوراي كنتورل دمواي عبووري از

بهوسیله مدلهاي ریاضي بیان نمود.

میکروكنتردر ( )PT 100با دقت  ، ± 3/1 °Cبراي توزین

در مدل كردن خشک كردن بوه روش همرفتوي فور

نمونهها از ترازوي دیجیتوال مودل  PTY A200سواخت

این است كه نسبت حجم هوا به حجم محصول بي نهایوت

شركت  Shinkoشاپون بوا دقوت  ± 3/331 grو حوداكثر

بووزرا اسووت .بنووابراین بووه جووزء نوووع و انوودازه محصووول،

وزن قابل اندازه گیري  333 grو براي اندازهگیري سرعت

محتواي رطووبتي و دمواي هوواي خشوک كننوده اثور ب یوه

جریوووان هووووا از یوووک سووورعت سووونم دیجیتوووادي مووودل

فاكتورهوواي موووثر در نوورك خشووک كووردن نوواچیز و قابوول

 5288-M- GBسوواخت شووركت  Tsiایووا ت متحووده

اغما

ميباشد .با توجه به تووري عمومي خشک كوردن

آمریکا با حساسیت  ± 3/31 m/sاستناده شد.

نرك آب خار شوده از محصوول بوا فاكتورهواي همچوون

آزمووایش در  4سووطح دمووایي  63 ،83 ،43و  73درجووه

اختال

بور

فشارهاي بخار بین هواي خشوک كننوده و سوطح

سلسیوب و سرعت هواي ورودي  1/3متور بور ثانیوه انجوا

مرطوب ،مساحت سطح محصوول ،ضوریب انت وال جور و

شد .پس از آماده شدن خشک كن و تنظیم آن در دماها و

سرعت هوواي خشوک كننوده متناسوب اسوت (ایکچواوو،

سرعتهاي مورد نظور ،حبوههواي انگوور در سویني تووري

1333؛ سیتکي.)1356 ،

آدومینیومي مربعي به ضولع  35سوانتي متور قورار داده شود.
ضخامت دانههاي انگور در هر آزمایش یوک یوه و وزن
هر نمونه  133گر بود .با توجه به ایون كوه ثابوت خشوک
شدن ( )Kدر ابتداي آزموایش بزرگتور اسوت و سوپس بوه
آهستگي كاهش ميیابد (سویتکي .)1356 ،1بوراي بررسوي
بهتر سینتیک خشک شدن در طوي فرآینود خشوک شودن

()3

)

K A (P P
RT

Va

V

abs

S

o

m

dM
PV PVa
=
=
dt
(1 / K m AS ) Ro T abs

در ایوون رابطووه ،PV ،فشووار بخووار در محصووول (،)N.m-3

 ،PVaفشووار بخووار هووواي خشووک كنن وده (،As ،)N.m-3
مساحت سطح محصول ( ،Km ،)m3ضوریب انت وال جور

كاهش وزن نمونوه هوا در فواصول  23دقی وه در  2سواعت

بخار آب ( ،Ro ،)kg.s-1m-3ثابت جهاني گازهوا

اوّل 7 ،سوواعت بعوودي بووا فاصووله  1سوواعت و بعوود از آن بووا

 M ،)J.molمحتواي رطوبتي محصول بر پایوه خشوک و

فاصله  3ساعت انجا شد (متودي و همکاران.)3313 ،

 Tabsدماي مطلق ) (Kمي باشند .عبارت )As(PV - PVa

موودل سووازي ریاضووي منحنووي خشووک شوودن در بیشووتر
پژوهشها ،مدل سینتیک خشک كردن بر اساب شواخ
رطوبت نسوبي  MRبیوان مويشوود كوه علوت آن كواهش

(-1k-1

در رابطه ( ،)3نیروي مؤثر خارجي ناشي از شرایک محیطي
را نشان ميدهد در حادي كوه عبوارت ( )1/KmAsپوارامتر
م وواومتي محصووول موويباشوود (ایکچوواوو1333 ،؛ سوویتکي،
 .)1356فشار بخار جزئي را ميتوان به صوورت رابطوه ()2

1- Sitkie
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بر حسب رطوبت نسبي بیان كرد (ایکچاوو.)1333 ،

dM
)   A P S ( F   K
dt

()2

 Psفشار بخار اشباع در دمواي معوین هووا بووده و ،ψF
رطوبت نسبي روي سطح جسم ،ψK ،رطوبت نسبي واسطه
خشووک كووردن (هوووا) و  tزمووان بوور حسووب سوواعت ()h
ميباشوند .مطوابق رابطوه ( ،)4تغییورات م ودار رطوبوت در
روي تکدماي جذب ت ریبا خطي است و ميتوان نوشت
(سیتکي:)1356 ،
()4

dM
)  K ( M  M e
dt

با جودا كوردن متغییرهوا و انتگورال گیوري از زموان در
محدودهي  0و  tو محتواي رطووبتي ( )Mدر محودودهي
( M0رطوبووت اودیووه محصووول) و ( Meرطوبووت تعوواددي
محصول) به معادده ( )8ميرسیم (ایکچاوو:)1333 ،

()8
طوور
مشخ

) M t  M e  exp( kt
MoMe
چووا معاددووه نسووبت رطوبووت ( )MRرا كووه

عالمت منني  kنشان دهنوده كواهش محتوواي رطووبتي بوا
زمان است كوه در ابتوداي خشوک كوردن بزرگتور بووده و
سپس به آهستگي كاهش پیدا ميكند .هر قدر اثر كواهش
 kبیشتر باشد ،طول مدت خشک شدن طو ني تر خواهود
بود (سیتکي.)1356 ،
اگر چه نسبت رطوبت بوهصوورت رابطوه ( )8تعریوف
ميشود ،براي خشک شدن طو ني مودت  Meنسوبت بوه
 M0و  Mtب دري كوچک است كه ميتوان از آن صر
نظوور كوورد .بنووابرین ( )Mt – Me( / )Mo – Meبووه
( )Mt/Moسوواده موويشووود (متووودي و همکوواران3313 ،؛
زمردیان و مرادي .)3313 ،نرك خشک شدن انگوور نیوز از
رابطه ( )6محاسبه شد (آكپینار و همکاران.)3332 ،
()6


Drying Rate  M t  dt M t
dt

نسبتهاي رطوبتي بهدسوت آموده طوي آزموایشهواي
مختلف به منظور بررسي و انتخاب مناسب ترین مدل براي
سینتیک خشک شدن محصول با ده مدل از بین مدل هواي
استاندارد ارائه شده در م ا ت معتبردنیا (جدول  )1برازش
شدند.

كننده فرآیند خشک كردن است نشان مويدهود.

شکل -1شماتیک خشککن آزمایشگاهی -1 :فن گریز از مرکز -2 ،هیتر -1 ،خطیساز جریان -4 ،سینی نمونهها
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جدول  -1مدلهای ریاضی خشک شدن الیه نازک
شماره مدل

نا مدل

معادده مدل

منبع

1

نیوتن

3

پیم

) MR  exp( kt
)MR = exp(-ktn

ماجومدار1357 ،

n

آكپینار و همکاران3332 ،

2

پیم اصالح شده

)MR = exp(-kt

یاددیز و همکاران3331 ،

4

هندرسون و پابلیس

)MR = a.exp(-kt

هندرسون و پابیز1361 ،

8

دگاریتمي

MR = a.exp(-kt)+c

یاددیز و همکاران3331 ،

6

دوجملهایي

)MR = a.exp(-kot)+ b.exp(-k1t

آكپینار و همکاران3332 ،

7

دوجملهایي نمائي

)MR = a.exp(-kt)+ exp(-mt

آكپینار و همکاران3332 ،

5

وانگ و سینگ

3

ت ریب پخش

MR = 1 + at + bt 2

یاددیز و همکاران3331 ،

14

میددي و همکاران

)MR = a exp( kt) + (1 a) exp( kbt
n

MR = a exp( kt ) + bt

یاددیز و همکاران3331 ،
ساچیلیک و همکاران3336 ،

محاسبه ضوریب تبیوین  R3بیشوینه یکوي از سوادهتورین

شده توسک آدوارز و دکیس )1356( 1قابول م ایسوه اسوت.

مالک ها براي تعیین بهترین مدل است كوه عوالوه بور آن،

محصول تا رطوبت نهایي  %15بر پایه تور خشوک گردیود

پارامترهاي آماري نظیر كمترین م دار مربوع كواي ( )X3و

(دویماز .)3337 ،محتوي رطوبتي انگور بهطور پیوسوته در

ریشووه میووانگین مربعووات خطوواء ( )RMSEبووراي تعیووین

طول دورهي خشک شودن كواهش یافوت .تغییورات جور

بهترین مدل انتخاب شودند كوه روابوک آنهوا بوه صوورت

ناشي از كاهش رطوبت نمونهها به محتوي رطوبتي بر پایوه

معاد ت ( )7و ( )5ارائه شده است (دویماز و پا :)3333 ،

خشک تبدیل و مالكي براي تعیین رطوبت آنوي محصوول
در طول مدت زمان فرآیند خشک شدن بود و بوه محو

N

MR pre,i ) 2

()7

exp,i

p

N

i =1

= χ

فرآیند خشوک كوردن متوقوف مويشود .رطوبوت  .نسوبي
( )MRبهصورت نسبت رطوبت نمونهها در هور دحظوه بوه

1/ 2

(5

∑ (MR

2

اینكه وزن نمونه به وزن مربوه به رطوبت  %15ميرسوید

N

2

) MR pre,i

∑(MR

exp,i

i =1

1
= RMSE
N

در روابووک ( )7و ( MRexp,i ،)5مبووین iامووین نسووبت
رطوبتي مشاهده شده MRpre,i ،مبین iامین نسبت رطوبتي
پیش بیني شده ،N ،تعداد مشاهدات و  ،pتعداد ثابتها در
مدل ميباشد.
نتای و بحث:
رطوبت اودیه محصوول از میوانگین سوه تکورار 72/72
درصد بر پایه تر ( 3/51بر پایه خشک) بهدست آمد كه بوا
نتایم ارئه شده حدود  %71تا  %78توسک ضورابي (،)1277
م دار  3/6تا 2/2كیلوگر آب بر كیلووگر مواده خشوک
توسک یادودیز و همکواران ( )3331و م ودار  %78گوزارش

رطوبت اودیه  MR  M / M 0بهدسوت آمود .نسوبتهواي
رطوبتي بهدست آمده طي آزمایشهاي مختلف بوهمنظوور
بررسي و انتخاب مناسب ترین نرك خشک شدن محصوول
با ده مدل از بین مدلهاي استاندارد ارائه شوده (جودول )1
برازش شدند كه نتایم این برازش در جدول  3آورده شده
است .با توجه بوه جودول  3و م وادیر  X3، R3و RMSE
مدل میددي و همکاران در تخموین تغییورات رطوبوت طوي
خشک شدن انگور سنید بيدانه بهترین برازش را داشت.
منحني فرآیند خشک شدن براساب نسبت رطوبت در
دموواي مختلووف بووراي دادههوواي آزمایشووگاهي و دادههوواي
حاصل از مدل میددي و همکاران بوه عنووان بهتورین مودل

1- Alvarez and Leques
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براي انگور سنید بيدانه رقم ارومیه در شوکل 3نشوان داده

افزایش دما موجب افزایش شیب منحنيهاي بهدست آمده

شده است .مطابق شکل دادههاي آزمایشگاهي و دادههواي

م ويشووود كووه نشووان دهنوودهي نوورك بووا ي خشووک شوودن

حاصل از مدل بسیار به هم نزدیک بوده بطوريكه منحني

ميباشد .در ساعات اودیوه خشوک شودن كواهش رطوبوت

حاصوول از دادههوواي آزمایشووگاهي و دادههوواي حاصوول از

سریعتر است (یاددیز و همکاران .)3331 ،ودي در سواعات

موودل روي یکوودیگر منطبووق شوودند .افووزایش دمووا سوورعت

بعدي به سبب اینکه رطوبوت بایود از قسومتهواي داخلوي

خرو رطوبت از حبههاي انگور را افزایش داده و موجب

انگور به سطح بیروني برسد و سپس تبخیر گردد ،كواهش

روند كاهشي قابل مالحظوهایوي در منحنويهواي بوهدسوت

رطوبت كند ميشوود .زموان رسویدن بوه محتووي رطوبوت

آمده از تغیییرات نسبت رطوبت به زموان مويشوود و یوک

نهایي  %15از محتوي رطوبت اودیه براي دماهواي مختلوف

رابطه معکوب بوین دمواي خشوک شودن و زموان خشوک

هواي خشک كننده بین  6تا  23/8سواعت بوهدسوت آمود.

كردن وجود دارد (اكپینوار و همکواران .)3332 ،همچنوین
جدول  -2مقایسه دقت برازش مدلها بر اساو متوسط شاخصهای آماری در دماهای مختلف
X3

RMSE
3/383338
3/322363
3/382324
3/323333
3/315325
3/323333
3/342128
3/323
3/34381
3/313324

-2

2/856×13
1/383×13-4
2/732×13-2
1/323×13-2
4/468×13-4
1/283×13-2
2/262×13-2
3/357×13-2
2/873×13-2
1/673×13-4

R3

3/352133
3/337487
3/352133
3/376751
3/331884
3/376751
3/358716
3/374411
3/354665
3/337583

شماره مدل
1
3
2
4
8
6
7
5
3
13

شکل -2منحنی پیشروی خشک شدن الیه نازک انگور سفید بیدانه در سرعت هوای ثابت  1/2متر برثانیه و
دماهای مختلف برای دادههای آزمایشگاهی و دادههای حاصل از مدل میدلی و همکاران
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نوورك شوودن انگووور از رابطووه  6محاسووبه شوود .منحن وي

نزودي ،اگر هواي خشک كننوده بوا حورارت ثابوت اعموال

تغییرات نرك خشک شدن به محتوي رطوبتي در (شوکل.2

شود ،دمواي سوطح محصوول توا رسویدن بوه دمواي حبواب

ادف) نشان داده شده است .فرآیند خشک كردن انگور در

خشک هواي خشک كننده افزایش ميیابد (فلوز)3333 ،؛

نرك نزودي انجا شد و خشک كردن با نرك ثابوت درهوی

به همین ددیل بیشتر آسیبهاي حرارتي محصول در مرحله

ی وک منحن ويهوواي خشووک شوودن انگووور مشوواهده نشوود.

بووا نوورك نزودوي اتنووام مويافتوود؛ دووذا بووراي كنتوورل حوودود

مشاهدات مح ان قبلي نیز این پدیده را براي انگور تسییود

آسیبهاي حرارتي باید دماي هوا و در نتیجه نرك خشوک

ميكند (پنگاوان و همکواران1333 ،؛ یادودیز و همکواران،

شدن كنترل شود؛ در همین ارتباه دویمواز و پوا ()3333

 .)3331همانطور كه مشاهده ميشود ،با افوزایش دموا نورك

گزارش كردند كوه در دمواي  53درجوه سیلسویوب نورك

خشک شدن نیز افوزایش مويیابود .ایون افوزایش بوه سوبب

خشووک شوودن نسووبت بووه دماهوواي  63 ،83و  73درجووه

افزایش پتانسیل انت ال حرارت بین هوا و انگوور اسوت كوه

سیلسویوب خیلوي بزرگتور اسووت و آنهوا علووت ایون اموور را

گرماي نهان تبخیر ز براي تبخیر آب از انگور را توسمین

تخریب پوست حبههاي انگور در این دما اعال كردند.

ميكند .تسثیر دموا بور نورك خشوک شودن توسوک مح وان

ثابت نرك خشک شدن ( k )R3و ضرایب (بيبعد) a,

مختلووف نی وز گووزارش شووده اسووت (آكپینووار و همکوواران،

 b, c, nبراي مدلهواي ارئوه شوده در جودول 1بوراي هور

3332؛ پنگوواوان و همکوواران .)1333 ،نوورك خشووک شوودن

دماهاي مختلف با اسوتناده از آنوادیز رگسویون غیور خطوي

همچنین به م دار محتوي رطوبتي محصوول بسوتگي دارد،

محاسووبه گردیوود .نتووایم آنووادیز رگرسوویون غیوور خطووي و

هر چه محتوي رطوبتي زیادتر باشد ،فرآیند خشوک شودن

آنادیزهاي آماري انجا شدن روي مدل میددي و همکاران

بووا نوورك بزرگتووري انجووا مويشووود (آكپینووار و همکوواران،

بوووراي دماهووواي  63 ،83 ،43و  73درجوووه سلسووویوب در

3332؛ یاادوودیز و همکوواران  .)3331هنگووامي كووه محتوووي

جدول 2نشان داده شده است .با توجه بوه جودول فووم بوا

رطوبتي محصول كمتر از محتوي رطوبوت بحرانوي باشود،

افزایش دما ثابت نرك خشک شودن ( )kافوزایش مويیابود

نرك انت ال رطوبت از داخل محصول كمتور از نورك انت وال

كووه ایوون فرایوودن در شووکل .2ب نشووان داده شووده اسووت.

خواهد شد و در نتیجوه از فشوار

افزایش ثابت خشک شدن با افزایش دموا توسوک مح وان

جزئي بخار با ي سطح ماده نیز كاسته شده و نرك خشوک

مختلووف نی وز گووزارش شووده اسووت (آكپینووار و همکوواران،

شدن نسبت به زمان به آهستگي كواهش موي یابود (فلووز،

3332؛ پنگاوان و همکاران.)1333 ،

بخار آب به هواي اطرا

 .)3333چون نورك انت وال جور داخلوي (م اوموت داخلوي

نتووایم بوورازش دادههووا نشووان داد كووه موودل میووددي

براي انت وال رطوبوت) بوه سوطح محصوول كوه بسوتگي بوه

وهمکاران مي تواند رفتار خشک شدن انگور سنید بيدانوه

تغییرات غلظت رطوبت دارد و عامل كنترل كننده فرآینود

را بهتر توصیف كند اما تاثیر دماي هواي خشک كننوده را

خشک شدن است ،كاهش ميیابود .از طرفوي در خشوک

نشان نمي دهد بنابراین م ادیر ثوابت مدل میددي در م ابول

كردن انگور پوشش مومي موجود روي پوست میوه نیز در

دماي هواي خشک كننده با استناده از آنادیز رگسیون غیر

كنتوورل فرآینوود خشووک شوودن دخیوول اسووت (دویموواز و

خطي بررسي شود و در نهایوت تركیوب هواي بوا بوا ترین

ایسماعیل3311 ،؛ دویماز و پا .)3333 ،

ضریب تبیین در مدل نهایي استناده شد .با توجه بوه نتوایم

هنگامي كه هوا گور مويشوود ،بخوار آب بیشوتري را

آنادیز رگرسیون  ،مدل پذیرفته شده ،ثوابت و ضرایب كوه

ميتواند با خود حمل كند؛ به عبارت دیگر رطوبت نسوبي

تاثیر دماي هواي خشک كننده را در مدل دخیل ميكننود

آن كاهش ميیابد؛ بنوابراین محصوو ت بوا هوواي گرمتور

بهصورت رابطه ( )3ميباشد:

بهتر خشوک مويشووند .خشوک شودن در مرحلوه بوا نورك
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R3=1

MR = a.exp(-ktn) +bt
a = - 3E – 3/38T2 + 3/3323T3 – 3/1782T + 4/1282

R3=3/3365

k = 3/333T3 – 3/3338T + 3/3463

R3 3/3131

n = -3/3336T3 + 3/3745T – 1/8613

R3= 3/3764

b = 3/3333ln (T) – 3/534

ضرائب  k ،b ،aو  nضرایب تجربي مدلهاي خشک

با یي در تما دماها مشاهده مي شود .از بین دماهاي مورد

كردن ميباشند .با این مدل ميتوان رطوبت نسوبي ()MR

آزمووایش بوورازش موودل بووراي دموواي  83درجووه سلسوویوب

انگور سنید بي دانه در هر دحظوه در طوول فرآینود خشوک

(ضریب  xبه یوک نزدیکتور اسوت) بهتورین و نزدیکتورین

كردن را با دقت با تخمین زد .بوراي ارزیوابي بهتور مودل

برازش را داشت زیرا موقعي دادههاي آزمایش با دادههاي

ارئه شده ،رطوبت نسبي محاسبه شده بهوسیله مودل نسوبت

مدل بر هم منطبق شوند شیب خک باید  1شود.

به داده هاي حاصل از آزمایش در نمودار شوکل ( )4رسوم
شده است .همانطور كه مشاهده ميشود رابطه خطي بوا R3

شکل  -1الف .منحنی نرخ خشک انگور در سرعت هوای ثابت  1/2متر بر ثانیه ب .منحنی تغییرات ضریب نرخ
خشک شدن بر حسب دما
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جدول .1مقادیر ثوابت و ضریب مدل میدلی و همکاران به تفکیک دمای هوای خشک کننده
دما

زمان خشک شدن

(k)h-1

a

B

n

43

23/8

3/1582

3/334447

-3/33346

3/811643

3/333313

83

33

3/1153

3/387683

3/33287

3/548534

3/338218

63

3

3/3837

3/335633

3/33871

3/541378

3/333333

73

6

3/2113

1/336455

3/31363

3/348412

3/3373

(درجه سلسیوب)

R3

شکل -4مقایسه نسبتهای رطوبتی بدست آمده از آزمایش و پیشبینی شده توسط مدل
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